Poročilo o delovanju Upravnega odbora Prešernovega sklada v letu 2012
V letu 2012 se je iztekel mandat prejšnjemu upravnemu odboru, zato je bil dne 26. 9. 2012, na 6.
redni seji Državnega zbora RS, št. sklepa 091-01/12-2/7, imenovan nov Upravni odbor Prešernovega
sklada za obdobje 2012-2016.
DOKUMENTI, KI UREJAJO PODROČJE:
Zakon o Prešernovi nagradi (ZPreN), Uradni list RS, št. 29/1991,
Statut Prešernovega sklada, Uradni list RS, št. 43/1993,
Poslovnik o delu strokovnih komisij z dne 15. 12. 1995,
Sklep o imenovanju članov Upravnega odbora Prešernovega sklada, Ur. l. RS, št. 54/2008.
PREŠERNOVE NAGRADE IN NAGRADE PREŠERNOVEGA SKLADA
Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najvišja priznanja Republike Slovenije za
dosežke v umetnosti.
o Prešernovo nagrado prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali s
svojim življenjskim opusom trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico. Posameznik
jo praviloma lahko prejme le enkrat.
o Nagrado Prešernovega sklada prejmejo ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki
so bili javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in pomenijo obogatitev
slovenske kulturne zakladnice.
Kadar gre za tako celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega
umetniškega prispevka, lahko izjemoma dobi Prešernovo nagrado oziroma nagrado Prešernovega
sklada skupina ustvarjalcev.
Vsako leto lahko podelijo največ dve Prešernovi nagradi in največ šest nagrad Prešernovega
sklada.
PREŠERNOV SKLAD, UPRAVNI ODBOR PREŠERNOVEGA SKLADA, STROKOVNE
KOMISIJE UO PS
Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada podeljuje Prešernov sklad.
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Prešernov sklad upravlja Upravni odbor Prešernovega sklada (UO PS), ki ima petnajst članov,
katere imenuje Državni zbor Republike Slovenije. Predsednika izvolijo člani upravnega odbora
izmed članov z glasovanjem z večino glasov vseh članov.
Nov upravni odbor, ki ga je za štiri leta imenoval Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. 9.
2012, je svojo funkcijo začel opravljati 5. oktobra, ko je bila sklicana prva konstitutivna seja
odbora. Mandat predsednika in članov upravnega odbora se lahko ponovi samo še enkrat.
Prešernov sklad je pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki zanj opravlja
strokovno, administrativno, finančno in drugo tehnično delo.
Sekretarka odbora je, od 1. 11. 2008, Bojana Kovačič.
Člani UO PS:
Predsednik: Akademik dr. Jože Trontelj.
Članice in člani: dr. Janez Bogataj, mag. Srečo Dragan, dr. Kajetan Gantar, Jože Horvat, Slavko Hren,
dr. Andrej Inkret, dr. Janko Kos, dr. Lado Kralj, dr. Jože Kušar, Lojze Lebič, Katja Pegan, Alenka
Puhar, Hugo Šekoranja, Rudi Španzel.

Strokovne komisije UO PS za nagrade 2013:
Strokovna komisija za glasbo:
Predsednik:
dr. Matjaž Barbo
Člani:
Primož Fleischman
Lea Hadžet
dr. Aleš Nagode
dr. Franc Križnar
Stojan Kuret
Žarko Prinčič
Strokovna komisija za književnost:
Predsednik:
Mitja Čander
Člani:
dr. Tone Smolej
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dr. Matija Ogrin
Andrej Brvar
Lucija Stepančič
Alen Širca
dr. David Bandelj

Strokovna komisija za likovno umetnost:
Predsednik:
mag. Črtomir Frelih
Člani:
dr. Alenka Fikfak
mag. Tadej Glažar
ddr. Damir Globočnik
dr. Aleš Vaupotič
dr. Ferdinand Šerbelj
Kamila Volčanšek

Strokovna komisija za scenske umetnosti:
Predsednica:
Ženja Leiler
Člani:
mag. Tea Rogelj
mag. Primož Jesenko
Miha Nemec
Jaša Jamnik
Jani Virk
Saša Tabaković
SEJE UPRAVNEGA ODBORA PREŠERNOVEGA SKLADA OD 5. 10. 2012 DO 31. 12. 2012
Novi Upravni odbor Prešernovega sklada je v letu 2012 odločal na petih rednih sejah.
ŠTEVILO PREJETIH PREDLOGOV ZA NAGRADE (skupaj in ločeno po področjih, razmerje
med predlogi za PN in NPS)
Na javni poziv za predlaganje kandidatov za Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada v
letu 2013 je v razpisnem roku do 14. 9. 2012 prispelo 99 predlogov, od tega so 14 predlogov podali
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člani komisij (9. člen Zakona o Prešernovi nagradi, Ur. l. RS, št. 29/91, 21. člen Statuta Prešernovega
sklada, Ur. l. RS, 43/93).

Število kandidatov po področjih (skupaj in ločeno po področjih, razmerje med predlogi za PN in
NPS)
SKUPAJ VSI: 99 PREDLOGOV
skupaj
PN
KNJIŽEVNOST
GLASBA

28
33

NPS
5
9

23
24

3 predlogi komisije
5 predlogov komisije

LIKOVNA
23
8
15
2 predloga komisije
SCENSKE
15
3
12
4 predlogi komisije
skupaj
99
25
74
* Nekatera imena so bila na razpisu nominirana večkrat s strani različnih
predlagateljev.

SKUPAJ: 73 KANDIDATOV
skupaj

PN

NPS

KNJIŽEVNOST
GLASBA

21
23

5
6

16
17

LIKOVNA
SCENSKE
skupaj -kandidati

14
15
73

7
3
21

7
12
52

SEJE STROKOVNIH KOMISIJ UO PS
Upravni odbor imenuje člane štirih strokovnih komisij iz vrst priznanih strokovnjakov, ustvarjalcev in
kritikov za področja književnosti, scenskih umetnosti, likovne umetnosti in glasbe. Posamezna
komisija za podelitev nagrad v letu 2013 je imela sedem članov, imenovani pa so bili s sklepom
upravnega odbora 12. 10. 2013.
Komisije so predloge za nagrade 2013 obravnavale na svojih sejah. Leta 2012 so imele 4 seje.
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Vsaka od komisij je v skladu s sklepom odbora izoblikovala en predlog za Prešernovo nagrado in do
tri predloge za nagrado Prešernovega sklada. Tako so predsedniki komisij na novembrski seji
upravnega odbora predstavili utemeljitve oziroma odločitve o izboru za skupaj 8 kandidatov za
Prešernovo nagrado in 12 kandidatov za nagrado Prešernovega sklada. Upravni odbor je med njimi z
dvotretjinsko večino glasov vseh članov odločil o podelitvi nagrad.

NAGRAJENCI V LETU 2013
Upravni odbor je z dvotretjinsko večino glasov vseh članov s tajnim glasovanjem odločil o podelitvi
nagrad
Nagrajenci v letu 2013 so:
a) z veliko Prešernovo nagrado:
pisatelj Zorko Simčič za življenjsko delo in bogat literarni opus.
slikarka Marlenka Stupica za življensko delo in bogat ustvarjalni opus.
b) z nagrado Prešernovega sklada:
mezzosopranistka Bernarda Fink in basbaritonist Marcos Fink za zgoščenko Slovenija! in
odmevni cikel koncertov po Sloveniji – z osrednjim koncertom, ki sta ga izvedla 8. februarja 2012 v
ljubljanski operni hiši.
prevajalka Marija Javoršek za prevod Rimskih političnih tragedij Pierra Corneilla.
pesnik Gorazd Kocijančič za pesniško zbirko Primož Trubar zapušča Ljubljano.
baletna plesalka Regina Križaj za baletni opus v zadnjih dveh letih, še zlasti za predstave Klasika in
tango, Zlitje stoletij in Bajadera.
režiser Metod Pevec za scenarij in režijo dokumentarnega filma Aleksandrinke.
baritonist Jože Vidic za vlogi Lorenza v operi Črne maske in Grudna v operi Ljubezen kapital.
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FINANČNI NAČRT PREŠERNOVEGA SKLADA
Na podlagi 13. člena Zakona o Prešernovi nagradi (Ur. l. RS, št. 29/91) in 27. člena Statuta
Prešernovega sklada (Ur. l. RS št. 43/93) sredstva za delovanje Prešernovega sklada zagotavlja
Republika Slovenija. Za namensko uporabo teh sredstev je odgovoren predsednik upravnega odbora.
Sklad po določilih Zakona o Prešernovi nagradi in Statuta Prešernovega sklada izdela predlog
finančnega načrta, s katerim se predvidi namenska poraba sredstev za nagrade in pokritje stroškov pri
pripravi za podelitev nagrad. Upravni odbor Prešernovega sklada je na seji 12. 10. 2012 potrdil in
sprejel finančni načrt sklada za leto 2013.
Ministrstvo vse navedene stroške pokrije z namenske proračunske postavke. Minister je s sklepom 18.
10. 2012 odobril finančni načrt Prešernovega sklada za leto 2013 v višini 143.000 EUR – postavka
718510 Prešernove nagrade.
VIŠINA PREŠERNOVE NAGRADE IN NAGRADE PREŠERNOVEGA SKLADA
Prešernova nagrada v letu 2013 znaša 21.000 EUR.
Nagrada Prešernovega sklada znaša 7.000 EUR.
Upravni odbor je podelil dve Prešernovi nagradi in šest nagrad Prešernovega sklada.
STROŠKI PROSLAVE
Upravni odbor Prešernovega sklada je posloval v okviru plansko odobrenih sredstev. Predvidena
sredstva za stroške proslave in sprejema so znašala 39.000 EUR bruto. Po končnem obračunu je
končni znesek proslave, skupaj s pogostitvijo v Lily Novy in v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega
doma po proslavi, znašal 37.610,75 EUR bruto.
REŽISER IN KONCEPT PROSLAVE
Na seji UO PS, ki je potekala 25. 10. 2012, je bil sprejet in potrjen sklep o izbiri koncepta proslave in
režiserke Ivane Djilas.
Umetniški dogodek ob podelitvi najvišjih nacionalnih nagrad za umetniško ustvarjalnost je režiserka
Ivana Djilas zasnovala pod naslovom KULTURA OSEBNO. Ob tem je zapisala: Tudi Zdravljica je
bila najprej (samo) poezija, delo enega pesnika. Pesnik je postal velik, Zdravljica pa himna. Danes
vemo, da so kulturni potencial Slovenije številne posameznice in posamezniki, umetnice in umetniki
na različnih področjih, ki s svojim življenjskim delom stojijo za svojim umetniškim ustvarjanjem.
Vsaka umetniška stvaritev skriva za sabo ure dela, leta vaj, številne poskuse, mnoge medsebojne
vplive in preplete, zgodovino, sedanjost in prihodnost - družbene okoliščine in refleksijo, ter seveda
nujno, ljubezen in veselje do ustvarjanja. Letošnja proslava ob kulturnem prazniku ima naslov Kultura
osebno in je prireditev, ki vam želi pokazati, kaj nastane, ko se sreča 25 posebnih ustvarjalk in
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ustvarjalcev. Vse v poklon kulturi, nagrajenkam in nagrajencem, ustvarjalkam in ustvarjalcem,
najboljšim med nami v 2012. To je naš praznik.
Uvodni nagovor je imel predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada Akademik dr. Jože
Trontelj.
SODELOVANJE Z GALERIJO PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV KRANJ
Decembra 2012 je bilo podpisano Pismo o sodelovanju med novim Upravnim odborom Prešernovega
sklada in Galerijo Prešernovih nagrajencev Kranj, pri predstavitvi vsakoletnih Prešernovih
nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada. S tem odbor nadaljuje tradicijo uspešnega
sodelovanja, ki se je pričelo v letu 2009.
V okvir tega sodelovanja sodi vsakoletna razstava aktualnih Prešernovih nagrajencev v prostorih
galerije (otvoritev vsakega 8. februarja) in srečanje z nagrajenci v Prešernovem Kranju nekaj dni po
kulturnem prazniku. Upravni odbor PS je pomagal pri postavitvi razstave z vsemi gradivi in
dokumenti o nagrajencih, ki so mu na voljo, predsednik UO PS se je udeležil razstav in srečanj in
prispeval krajše besedilo k spremnim tiskovinam.
Upravni odbor Prešernovega sklada je poročilo potrdil in sprejel na seji, ki je potekala 8. marca 2013.

Zapisala:
Bojana Kovačič

dr. Jože Trontelj,
predsednik Upravnega odbora
Prešernovega sklada

V Ljubljani, 8. marec 2013
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